
Vážení rodiče, 

zasílám vám informace k otevření ZŠ dle manuálu, který vydalo MŠMT. Pokyny zde uvedeny 

jsou pro nás závazné a škola je povinna se jimi řídit. Dále jsou zde uvedeny informace o 

hodnocení žáků na vysvědčení. 

 Na základě těchto pokynů Vás musím upozornit, že všichni rodiče a zákonní 

zástupci jsou povinni oznámit do 18. 5. 2020, že jejich dítě nastoupí nebo nenastoupí do 

školy dne 25. 5. Nenahlásí-li rodič své dítě ke školní výuce, nebude již pak možnost jej 

přijmout do školy. Jak už jsme psali, budou vytvořeny maximálně dvě skupiny, které se nesmí 

měnit, proto pozdější nástup dětí nebude možný. Stále platí, že je nástup do školy dobrovolný, 

na základě zodpovědnosti a souhlasu rodičů. Dále platí doporučení pro osoby z rizikových 

skupin.  

 Před nástupem žáka do školy je zákonný zástupce povinen vyplnit „Čestné 

prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a, že se nejedná o 

osobu s rizikovými faktory. 

 

1. Provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/20: 

 

  

 Žáci budou rozděleni do skupin následovně: první skupinu budou tvořit prvňáčci (p. 

Černá), kterým výuka bude začínat v 8.00 h., druhou skupinu žáci 2. až 5. ročníku (p. 

Adamcová) se začátkem výuky v 7.45 h. 

 Při příchodu k budově školy dodržujte obecná pravidla chování dle krizových opatření 

(rozestupy, zakrytí úst a nosu). Žáci 2. skupiny budou do školy vpuštěni v čase od 7:30 h a 

žáci 1. skupiny v 7.45 h. Učitel si žáky převezme u vchodu, rodičům není do školy vstup 

povolen.  Žákovi bude hned u vstupu změřena teplota a provedena dezinfekce rukou. Pokud 

bude teplota přesahovat 37°C , umístíme žáka do izolace a ihned vás budeme informovat. Jste 

povinni, žáka v co nejkratším čase ve škole vyzvednout.   

 Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách a ukončena bude tak, aby všichni žáci 

stihli odjet autobusem ve12:00 hodin. Školní družiny nejsou povoleny. Odpolední hlídání dětí 

ve skupině nezvládneme pedagogicky zabezpečit.  

 

Hygienické zabezpečení 

 

 Při příchodu do školy si všichni vydesinfikují ruce (u vchodu bude stojan). 

 Přesuny po škole budou organizovány tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu 

skupin. Při přesunech budou dodržovány rozestupy a používány roušky. Každá skupina 

bude mít vyčleněny své toalety. 

 Složení skupin je neměnné, včetně vyučujícího. Žáka nelze zařadit do skupiny později 

než k 25. 5. 2020. 



 Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku (platí i na obědě). Proto vybavte své 

dítě sáčkem na roušky. Každý žák bude mít alespoň dvě roušky na jeden vyučovací 

den. O sundání roušky rozhoduje vyučující ve třídě. 

 Žáci si po každém bloku vydezinfikují ruce. 

 O docházce se povede evidence. 

 Na toaletách budou dávkovače s mýdlem a desinfekcí, jednorázové ručníky. Úklid a 

desinfekce bude prováděna častěji s důrazem na místa dotyku rukou - školní lavice, 

stoly, kliky, vypínače, baterie, myš, klávesnice, telefony, učební pomůcky, podlahy, 

WC apod. 

 Žáci si u schodů sundají boty a vše si odnesou do určené třídy, kde si vydezinfikují 

opět ruce.  Šatny se nebudou využívat.   

 Pokud žák bude vykazovat příznaky COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti 

a bude kontaktován zákonný zástupce a spádová hygienická stanice.  

 

 

Provoz školní jídelny (pro ZŠ pouze oběd) bude od 1. 6. 2020, kdy bude otevřena 

mateřská škola.  Do té doby si žáci budou nosit svoji svačinu na celé dopoledne.  

 

Pravidla pro poskytování školního stravování: 

 před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce (mýdlo, desinfekce), 

 žáci budou chodit na oběd po skupinách tak, aby nedošlo ke kontaktu. I u oběda budou 

dodrženy rozestupy. 

 pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, 

 žáci se sami nebudou obsluhovat, posadí se na místo, které jim určí učitel, a počkají na 

přinesení obědu či pití, vše zabezpečí personál školní kuchyně, 

 po celou dobu v jídelně musí mít žáci roušku na ústech, sundat ji mohou těsně před 

konzumací jídla, odloží ji do sáčku a následně po konzumaci jídla roušku opět nasadí 

na obličej, 

 při přípravě a výdeji jídel bude kladen velký důraz na hygienu (jednorázové rukavice, 

častější mytí a desinfekce rukou). 

 

2. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení š. r. 2019/20 zohlední: 

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, než byla přítomnost žáků 

ve škole zakázána (do 10. března 2020), 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základní školy 

účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou 

(konec druhého pololetí po obnovení provozu), 



 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/20. 

 

Učitel dále zohlední: 

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, 

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, 

 četbu související se zadanými úkoly, 

 portfolia prací žáků, 

 zvládnutí technologií v předmětu IT. 

 

Předávání vysvědčení se bude odvíjet od epidemiologické situace v České republice. Způsob 

předání včas zveřejníme na webových stránkách školy. 

 Milí rodiče, nemusíte mít strach, že vaše děti po příchodu do školy zahltíme 

písemkami. Naším cílem bude aklimatizace dětí ve škole, upevnění učiva a dobrání učiva 

daného ročníku (priorita 1. a 5. ročník). 

 

V případě dotazů mě prosím kontaktujte na tel. 607652053. 

 

S pozdravem 

zástupce ředitele 

Mgr. Ing. Hana Adamcová    

 


